Katowice, dnia 20 lutego 2018 r.

Magnificencje Rektorzy,
Dziekani i Profesorowie,
Nauczyciele Akademiccy i Doktoranci,
Pracownicy Administracji

Znajdujemy się wciąż na początku drogi wielkopostnej odnowy i przemiany naszych serc.
U kresu tych dni przeżyjemy na nowo wydarzenia paschalne - mękę, śmierć i zmartwychwstanie
Chrystusa, które są równocześnie czasem nowego przyjścia Ducha Świętego jako Ducha
Pocieszyciela i Ducha Prawdy. Są czasem „nowego początku” udzielania się Boga człowiekowi
w Duchu Świętym za sprawą Chrystusa-Odkupiciela. Znajduje to wszystko swój definitywny wyraz
w dniu Zmartwychwstania, gdy oto Ten którego ukrzyżowano, stanął pośrodku nich żywy i rzekł:
«Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam». Po tych słowach tchnął na nich
i powiedział: «Weźmijcie Ducha Świętego!»” (J 20,22).
Pomiędzy posłannictwem Syna a posłannictwem Ducha Świętego zachodzi zatem ścisła
więź. Posłannictwo Syna „wyczerpuje się” niejako w dziele Odkupienia. Posłannictwo Ducha
Świętego „czerpie” zaś z dzieła dokonanego przez Jezusa swą moc. Odkupienie zostaje w całości
dokonane przez Syna, który ostatecznie złożył najwyższą ofiarę z siebie na drzewie Krzyża.
Równocześnie jednak Odkupienie to jest stale dokonywane w sercach i sumieniach ludzkich przez
Ducha Świętego, który jest Duchem Prawdy.
Zgodnie z tradycją zapraszam pracowników nauki, nauczycieli akademickich, doktorantów
i pracowników administracji śląskich uczelni na wielkopostny dzień skupienia, podczas
którego otworzymy się na nowo - u progu Wielkiego Tygodnia - na dokonane przez Chrystusa
dzieło naszego odkupienia a w mocy Ducha Prawdy na odnowę naszych serc i sumień.
Spotkanie odbędzie się w wigilię Niedzieli Palmowej, tj. w sobotę 24 marca 2018 r.,
w budynku Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach, przy ul. Wita
Stwosza 17. Uprzejmie proszę o przekazanie tych informacji w środowisku Państwa pracy
naukowej i dydaktycznej.
Proponuję następujący program spotkania:
16.00 – Okazja do Sakramentu Pokuty i Pojednania
16.30 – Konferencja – ks. dr hab. Arkadiusz Wuwer (Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego)
„Wobec samotności Boga”
17.15 – EUCHARYSTIA Z LITURGIĄ NIEDZIELI PALMOWEJ
18.15 – Spotkanie przy stole w refektarzu seminaryjnym

Oczekując na spotkanie, życzę wszelkiego dobra!
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